REGULAMIN KONKURSU MŁODY PREZENTER
§1
Informacje ogólne:
1. Konkurs „Młody prezenter” ma na celu aktywizację i edukację młodzieży zainteresowanej
sportem kynologicznym oraz jest jedną z form realizacji zadań statutowych Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Psa Rasowego Kennel Club, zwanego dalej Klubem. Młodzi Prezenterzy
uczestniczący w konkursie powinni przestrzegać zasad sportowej rywalizacji o charakterze
wyłącznie amatorskim.

2. Uczestnicy konkursu podlegają przepisom Regulaminu Wystaw, przypisane są im prawa,
obowiązki oraz ograniczenia takie jak wystawcom.

3. Nadzór oraz odpowiedzialność za działania małoletniego uczestnika konkursu ponoszą
rodzice bądź opiekunowie prawni.
4. Konkurs Młodego Prezentera może być organizowany na wystawach Międzynarodowych,
Krajowych, Klubowych, Specjalistycznych oraz Pokazach Psów Rasowych.
Konkurs jest ogłaszany przez organizatora wystawy wraz z harmonogramem.

§2
Zasady przyjmowania zgłoszeń do konkursu:
1. Konkurs Młody Prezenter może być przeprowadzany w następujący sposób:
A) Jednej grupie wiekowej od 3 do 18 lat
B) Dwóch grupach wiekowych:
– Młodsza grupa wiekowa od 3 do 12 lat
– Starsza grupa wiekowa od 13 do 18 lat
Dolna granica wieku to ukończone w dniu wystawy 3 lata, natomiast górna granica wieku to
koniec roku kalendarzowego, w którym prezenter kończy 18 lat. Zmiana grupy następuje z
początkiem roku kalendarzowego, w którym prezenter kończy 12 lat.

2. Zgłoszenie do konkursu powinno zostać przesłane do organizatora wystawy wraz ze
zgłoszeniem psa oraz powinno zawierać następujące dane prezentera i psa:

– imię
– nazwisko
– wiek
– nazwę oraz rasę psa, z którym będzie występować na ringu.

3. Pies zgłoszony do konkursu Młodego Prezentera musi być zgłoszony do udziału w
wystawie, na której organizowany jest konkurs.
4. Za szkody wyrządzone przez psy odpowiada właściciel psa.
5. Podczas konkursu w ringu mogą przebywać tylko osoby wyznaczone przez organizatora
oraz prezenterzy wraz z psami.
6. Oceny konkursu może dokonywać sędzia bądź asystent lub sędzia - stażysta pod opieką
sędziego.
7. W poszczególnych grupach wiekowych sędzia dokonuje oceny i może wyłonić najlepszych
prezenterów oraz nadać im lokaty.
8. Organizator wystawy może pobierać opłaty za udział w konkursie.
9. Dane uczestników oraz dane psów zgłoszonych do konkursu mogą zostać ujęte w
katalogu wystawowym.

§3
Kryteria oceniania Młodego Prezentera:
a) Ogólne wrażenie : prezenter oraz pies
b) Współpraca między prezenterem a psem
c) Prawidłowość pokazu psa
d) Dokładność wykonywania zadań poleconych przez sędziego
e) Umiejętność pokazania psa w zależności od rasy
f) Kulturalne zachowanie na ringu
g) Wykonywanie figur konkursowych.

1. Sędzia ma prawo prosić prezenterów o wykonanie następujących figur:
-linia prosta
-okrąg

-litera T
-litera L
-ósemka
-trójkąt
-kombinacja wybranych figur
Schematy figur są załączone do niniejszego Regulaminu.
2. Dla wszystkich prezenterów obowiązkowe jest ustawienie psa w stosowanej dla rasy
pozycji wystawowej, prezentacji psa w pozycji "stój".
3. Ocenie podlega również prawidłowe trzymanie ringówki, przekładanie jej z ręki do ręki
oraz prowadzenie psa zawsze od strony sędziego.
4. Mile widziana jest wiedza na temat rasy prezentowanej przez prezentera.
§5
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zarządu Klubu, zasady konkursu mogą zostać
zmienione, ale o zmianach uczestnicy muszą być poinformowani przed jego rozpoczęciem.
§6

Niniejszy regulamin został zatwierdzony i wchodzi w życie z dniem 13.05.2019 r.
Załączniki:

